Expeditie Tirol
Op zoek naar nieuwe warmte

De voortgang
Eerder ontving je van ons een bericht in de brievenbus en
beloofden wij om je op de hoogte te houden.
Er zijn inmiddels een paar ontwikkelingen te melden.

Wat is expeditie Tirol ook al weer?

Uitgangspunten zijn onze wensen en behoeften!

Samen met 4 andere bewonersinitiatieven is expeditie
Tirol betrokken bij een gemeentelijk project de Warmte
Expeditie. Deze bewonersinitiatieven zijn gekoppeld aan
een marktpartij, ieder aan een ander bedrijf, om te kijken
wat er op het gebied van energiebesparing en andere
bronnen voor verwarming dan gas, mogelijk is. Onze
samenwerkingspartner is Eneco.

Als bewoners van Tirol willen we vooral aandacht geven aan
wensen en behoeften die leven onder bewoners. Hoe zijn
bewoners al bezig met dit onderwerp? Hebben mensen al
zelf eerste stappen ondernomen om hun huis duurzamer en
energiezuiniger te maken? Welke kennis en ervaring is al
aanwezig over de mogelijkheden om dat te doen? Wat zijn
handige dingen om te doen, zonder dat ik daar later spijt
van krijg of voor niets geld uitgeef? Om te inventariseren
wat mensen zelf al gedaan hebben en een beeld te krijgen
over de huidige staat van de huizen hebben we een
vragenlijst opgesteld. Ons verzoek aan jou is om deze
vragen te beantwoorden. De volgende pagina's laten die
vragen zien. Je kunt deze gebruiken voor jouw antwoorden.
Mail ons om je antwoorden op te laten halen of bezorg ze
op Tirol 98 of 112.

Het is een proefproject dat tot half maart loopt. Er is
echter kans op verlenging als de jury van onafhankelijke
deskundigen ons project kansrijk acht om daar een
succesvol vervolg aan te geven.

Kerngroep
Een groep van 9 bewoners vormt met elkaar een
kerngroep. Wij hebben een aantal keer met elkaar en
met Eneco afgestemd over welke route we gaan
bewandelen.

Wij zijn goed op weg!
De jury heeft in een tussenbeoordeling gekeken of we
op de goede weg zijn en ons groen licht gegeven voor
het vervolg. Bij deze beoordeling zijn ook allerlei tips
en adviezen gegeven. Het accent hierbij lag op technisch
aspecten, waar vooral Eneco verder naar gaat kijken.

Fijner is echter als je digitaal de antwoorden geeft via de
digitale vragenlijst, zie de QR-code onderaan deze pagina,
of gebruik deze link: http://bit.ly/3bp2mor
Graag hebben wij jouw antwoorden uiterlijk op 13 januari,
dan kunnen we de uitkomsten, natuurlijk anoniem, nog
verwerken voor onderstaande informatiebijeenkomst.

Een andere bron voor verwarming van je huis

Informatiebijeenkomst 18 januari om 20.30 uur

is het onderwerp van Eneco. Wat is in onze situatie, en
met de inzichten van dit moment, technisch en praktisch
uitvoerbaar, betaalbaar en onder welke voorwaarden.
(b.v. juridisch en isolatieniveau van de woningen)?
Door het uitwerken van een techniek in onze situatie
krijgen wij een nauwkeuriger beeld van de gevolgen van
een omslag naar een andere verwarmingstechniek. Let
wel: De keuze van de techniek bij deze expeditie
betekend niet dat wij daarmee een daadwerkelijke keuze
maken voor onze straat/buurt.

(via zoom)
Eneco informeert jou/ons, over het technisch concept welke
zij als casus voor onze expeditie gaan uitwerken.
(gemeenschappelijk ketelhuis met warmtepomp en netwerk
naar de woningen)
Ook presenteren wij dan de uitkomsten van de vragenlijst
ingevuld door huiseigenaren en Bo-Ex. En kan je je vragen
stellen.

Je kunt ons bereiken via expeditietirol@gmail.com
Een briefje in de bus op Tirol 98 of 112 mag
natuurlijk ook.
We zien jouw reactie met belangstelling tegemoet.

Jij bent meer dan welkom!
Wil je erbij zijn? Laat het weten via expeditietirol@gmail.com
dan sturen wij een link naar je toe voor de bijeenkomst.

Expeditie Tirol
Op zoek naar nieuwe warmte
Hieronder kun je onze route volgen

